
1 Inleiding

Ido Weijers

Iedereen heeft wel een mening over wat er moet gebeuren met jongeren die overlast
veroorzaken, iets jatten uit de supermarkt, vechten of mensen overvallen. Jeugdcri-
minaliteit en de reactie daarop van de kant van het strafrecht zijn een hot item en
dat maakt het onontkoombaar dat iedereen zich over dit onderwerp globaal een
mening dient te vormen.
Ook op het terrein van de rechtswetenschappen spelen meningen een rol. Menin-
genstrijd en discussies zijn niet alleen kenmerkend voor publieke fora, maar ze zijn
ook inherent aan de wetenschap. Wetenschap is geen gesloten en statisch geheel,
het is een voortdurend wisselend complex van kennis en inzichten met een steeds
weer (enigszins) verschuivende consensus. De ontwikkeling van de wetenschap is
alleen mogelijk dankzij debat tussen gefundeerde meningen.
Dit boek richt zich op de professionals, de mensen die zich beroepsmatig bezighou-
den of willen gaan bezighouden met het jeugdstrafrecht of specifieke onderwerpen
op dit terrein. Jeugdstrafrecht ligt op het snijvlak van meerdere disciplines. Dat
komt in dit boek ook tot uitdrukking in het feit dat specialisten met verschillende
achtergronden eraan hebben meegewerkt. Hun inbreng heeft ervoor gezorgd dat
uiteenlopende soorten kennis en inzicht bij elkaar konden worden gebracht – ken-
nis van relevante wetgeving, van relevante praktijken, van internationale regelge-
ving, kennis en inzichten uit historisch en rechtsfilosofisch onderzoek en uit de
sociale wetenschappen.
Dit boek veronderstelt enige voorkennis. Ten eerste valt het boek, en het vak
jeugdstrafrecht überhaupt, slechts te bestuderen vanuit enige kennis van de grond-
slagen van het Nederlandse recht, in het bijzonder van het straf(proces)recht. Maar
daarnaast veronderstelt dit onderwerp in feite enige kennis van de ontwikkeling
van de jeugdcriminaliteit, het onderwerp van het eerste deel van deze serie, waar de
bundel Jeugdstrafrecht deel van uitmaakt. Dat ziet de lezer onder andere terug in de
vele verwijzingen die door het hele boek heen worden gemaakt naar de bundel
Jeugdcriminologie, achtergronden van jeugdcriminaliteit. Die referenties zijn belang-
rijk als het gaat om specifieke onderwerpen, maar ze zijn ook onmisbaar als het gaat
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om een meer globaal beeld van de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit, zoals dat
in deel 1 van Jeugdcriminologie wordt gegeven.
Van groot belang voor de bestudering van ons jeugdstrafrecht is de vaststelling dat
de jeugdcriminaliteit in ons land al jaren stabiel was en sinds 2007 zelfs over de
hele linie een markante daling laat zien. Uiteraard is het mogelijk het jeugdstraf-
recht sec te bestuderen. Maar vroeg of laat moet men dan toch erkennen dat de
bestudering van het jeugdstrafrecht in zekere zin in de lucht hangt zolang die hele-
maal niet verbonden wordt met de bestudering van de jeugdcriminaliteit, de ach-
tergronden en de ontwikkeling ervan, met enige kennis van relevante zaken als ado-
lescentie, cognitieve en emotionele ontwikkeling, en de ontwikkeling van het brein,
de rol van het gezin, de school en de stedelijke context, en de rol van levensstijlen
en van etniciteit.
Tegelijkertijd blijft de bestudering van het jeugdstrafrecht als het ware nog steeds
in de lucht hangen zolang die niet mede wordt verbonden met kennis omtrent de
strafrechtketen, de vele verschillende interventies die er mogelijk blijken en die al
dan niet werkzaam zijn gebleken, en de discussie en actuele inzichten die met het
vraagstuk van de effectiviteit en met evidence based werken verbonden zijn. Dat
vormt om zo te zeggen de ‘nakennis’ van dit vak, en ook die komt in dit boek
voortdurend tot uitdrukking, en wel in verwijzingen naar hoofdstukken in deel 3,
Justitiële interventies.
Kent dit boek dus een ongebruikelijk brede kennisbasis en een ongebruikelijk brede
en uitdrukkelijke inbedding in aansluitende wetenschapsgebieden, veelal op soci-
aalwetenschappelijk terrein, de opbouw en de kern van het boek zijn daarentegen
klassiek juridisch en de hoofdstukken zijn ook stuk voor stuk van de hand van
ervaren en vooraanstaande deskundigen op het gebied van het jeugdstrafrecht.
Deze bundel informeert de lezer allereerst over de geschiedenis en grondslagen van
het jeugdstrafrecht en vervolgens over de relatie tussen het jeugdstrafrecht en het
civiele jeugdrecht. Nieuw in deze vierde editie zijn twee uitstappen naar het civiele
jeugdrecht: een hoofdstuk over gezag en minderjarigheid en een hoofdstuk over
jeugdhulp en jeugdbescherming. Enige basiskennis van beide onderwerpen is ver-
eist voor een goed inzicht in het jeugdstrafrecht. Dan volgt een hoofdstuk over de
internationale verdragen die in grote lijnen het juridisch kader aangeven. De lezer
zal (naar wij hopen) merken dat geen van deze onderwerpen ‘droge kost’ is, maar
dat het daarentegen steeds om kwesties gaat die van belang zijn voor de alledaagse
rechtspraktijk en uiteindelijk ook voor de publieke discussie.
Daarna komt de ‘harde kern’ van het jeugdstrafrecht aan bod: de sancties die jeug-
dige daders kunnen worden opgelegd en de mogelijk nadelige gevolgen van een
strafrechtelijke veroordeling. Daarna wordt ingegaan op de leeftijdsgrenzen in het
jeugdstrafrecht in Nederland en elders, gevolgd door een kleine uitstap naar de
nieuwe mogelijkheden om jeugdstrafrecht toe te passen bij jongvolwassen verdach-
ten. Vervolgens worden de procesgang en de instanties en functionarissen die daar-
bij een rol spelen behandeld, van politie en Openbaar Ministerie tot rechtbank en
alle advies- en begeleidingsinstanties, en er wordt gekeken naar de rechtspositie van
de jeugdige verdachte op ZSM. Hierna wordt aandacht besteed aan de pedagogi-
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sche opgaven van de jeugdstrafzitting en aan de specifieke rol van de verdediging
bij minderjarige verdachten, waarna wordt stilgestaan bij de problematiek van de
multiculturele samenleving en de mogelijke betekenis daarvan voor het jeugdstraf-
recht, het verhoor van minderjarigen en de rol van de ouders. Daarop volgen twee
hoofdstukken die een gedetailleerd overzicht bieden van het penitentiair jeugd-
recht, inclusief de recente veranderingen. Vervolgens wordt een overkoepelend per-
spectief geboden op de positie van ons land op het gebied van jeugdstrafrecht in
vergelijking met de ons omringende landen. Het boek sluit af met een hoofdstuk
over bemiddeling tussen slachtoffers en jeugdige daders.
Door het hele boek keert steeds het gegeven terug dat ons jeugdstrafrecht de laatste
decennia in meerdere opzichten ingrijpend van karakter is veranderd. Die verande-
ring krijgt extra reliëf in het internationale perspectief dat dit boek op diverse plaat-
sen biedt. Met name de herziening van het jeugdstrafrecht in 1995 heeft een aantal
veranderingen gebracht die hebben geleid tot een hardere en meer punitieve aan-
pak, die op zijn beurt weer bij menig deskundige twijfel oproept. In de twintigste
eeuw komt ons land op een aantal punten in internationaal opzicht goed voor de
dag, met name op het punt van de formele rechtspositie van jongeren die van hun
vrijheid zijn beroofd en op het punt van het zeer terughoudend omgaan met de
behandeling van jeugdstrafzaken volgens het gewone strafrecht. Maar over het
geheel genomen moeten we constateren dat ons land vanwege een over de hele linie
sterk toegenomen, opvallende verharding en punitiviteit, waarbij niet alleen meer
sancties worden opgelegd naar aanleiding van (zeer) lichte feiten, maar ook meer
nadelige gevolgen aan deze sanctionering worden verbonden, zijn vooraanstaande
positie als garant van het belang van het kind de afgelopen jaren is kwijtgeraakt.
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2 Geschiedenis van het
jeugdstrafrecht

Ido Weijers

2.1 Inleiding

De periode rond 1900 was uiterst verwarrend en tegelijk cruciaal voor de wetge-
ving met betrekking tot de Nederlandse jeugd. Aan de ene kant was ons land in de
ban van de discussie over de verzuiling, ongeveer zoals dat nu, aan het begin van de
21ste eeuw, het geval lijkt met de plaats van de islam in de geseculariseerde Neder-
landse samenleving. Maar dan onder geheel andere verhoudingen. Politiek, maat-
schappelijk en cultureel was ons land opgedeeld in grote blokken – protestants-
christelijk, rooms-katholiek, sociaaldemocratisch en liberaal. Dat leidde op het ter-
rein van het onderwijs tot voortdurende onenigheid, bekend geworden als ‘de
schoolstrijd’, vanuit de ideologische tweestrijd tussen ‘de school aan de ouders’ of
‘de school aan de overheid’. Hoewel tegen het eind van de negentiende eeuw vrij-
wel alle kinderen regelmatig naar school gingen, zorgde deze ideologische verdeeld-
heid ervoor dat de stemming over de invoering van de leerplicht in de Tweede
Kamer in maart 1900 maar net, met één stem verschil, in het voordeel van het
wetsvoorstel uitviel, waarna de leerplicht het jaar daarop kon worden ingevoerd.
Aan de andere kant kwam er tegelijkertijd een nieuwe geest over het land – die wel
wordt geassocieerd met sociaalliberalisme – die tevens het einde van de nachtwa-
kersstaat inluidde. Er ontstond een nieuw elan, een geloof in de maakbaarheid van
individu en maatschappij, zelfs als beide duidelijke tekenen van degeneratie ver-
toonden. Dat elan manifesteerde zich bij uitstek rond ‘de gevaarlijke jeugd’. In die
geest moet de relatief vlotte totstandkoming van een apart strafrecht voor jeugdigen
worden gezien. Dit is des tenogal opmerkelijker, aangezien ons land net, sinds
1886, over een nieuw Wetboek van Strafrecht beschikte met daarin een aantal dui-
delijke bepalingen betreffende minderjarigen. Het wetsvoorstel voor een nieuwe
strafrechtelijke aanpak van delinquente jeugd werd zowel in de Tweede als in de
Eerste Kamer (februari 1901) zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vanwege
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enige vertraging in de uitvoering, omdat nieuwe voorzieningen waren vereist, trad
dit pas op 1 december 1905 in werking.
Een apart jeugdstrafrecht vormde onderdeel van een veelomvattend en ingrijpend
pakket wetgeving, dat bekend is geworden als de Kinderwetten. Allereerst was dat
de burgerlijke Kinderwet. Die veranderde de vaderlijke macht in de gezamenlijke
macht van beide ouders over het kind en verschafte de Staat voor het eerst in de
geschiedenis het recht in te grijpen in de opvoeding door de ouders. De burgerlijke
Kinderwet gaf de rechter de bevoegdheid ouders uit de ouderlijke macht te onthef-
fen of te ontzetten als het kind zodanig opgroeide dat het ‘met zedelijke of lichame-
lijke ondergang’ werd bedreigd. Dit was voor ons land een revolutionair besluit,
zeker als men het ziet in de historische context van de verzuilde verhoudingen en
met name de schoolstrijd. De schoolstrijd draaide immers om de zeggenschap van
de ouders over het onderwijs en de opvoeding van hun kind. De inzet van de bur-
gerlijke Kinderwet was juist de zeggenschap over hun opvoeding van wettelijke
grenzen te voorzien. Terwijl de moeizame parlementaire invoering van de leerplicht
in feite niet veel meer betekende dan de bekrachtiging van een inmiddels vrijwel
overal bestaande praktijk, had de moeiteloze, unanieme invoering van de burger-
lijke Kinderwet een jaar later juist ingrijpende historische betekenis. Opvallend
genoeg was er dus in 1901 in de politiek van links tot rechts consensus dat de over-
heid moest kunnen ingrijpen in opvoedingssituaties die als onacceptabel werden
beschouwd. Midden in de schoolstrijd bleek er consensus dat de absolute zeggen-
schap van de vader over de opvoeding gedeeld diende te worden met de andere
ouder en dat de overheid als parens patriae, als een soort ‘nood-ouder’, zou moeten
optreden als de opvoeding ernstig tekortschoot (Brands-Bottema, 1988).
De burgerlijke Kinderwet was echter niet het enige ingrijpende onderdeel van de
Kinderwetten. Ook de strafrechtelijke Kinderwet was een verstrekkende wet. Door
de hele geschiedenis zien we dat het gebruikelijk was kinderen niet of minder zwaar
te straffen dan volwassenen. Vaak konden kinderen onder een bepaalde leeftijd niet
strafrechtelijk worden vervolgd. Dat gold bijvoorbeeld voor kinderen onder de 10
jaar in het Wetboek van Strafrecht van 1886 (art. 38 oud Sr). Het kind kon overi-
gens wel door de burgerlijke rechter op vordering van de officier van justitie in een
rijksopvoedingsgesticht worden geplaatst. Bij een veroordeling paste de rechter de
gewone straffen toe, meestal met een vaste vermindering van het maximum. Zo
waren de maxima van de straffen voor kinderen in het Wetboek van Strafrecht van
1886 met een derde verminderd. Maar in 1901 ging het om iets heel anders, name-
lijk om de introductie van een apart jeugdstrafrecht, met eigen sancties, opgeno-
men in het Wetboek van Strafrecht (Sr) (Boek 1, titel VIII A: Bijzondere bepalin-
gen voor jeugdige personen), en eigen procedures, opgenomen in het Wetboek van
Strafvordering (Sv) (Boek 4, titel II: Strafvordering in zaken betreffende jeugdige
personen).
De aparte procedures zijn in hoofdlijnen onveranderd gebleven. Nog steeds is
waarschijnlijk het meest kenmerkende punt dat de deuren tijdens de zitting in
principe gesloten blijven (art. 495b lid 1 Sv). Verder was en is het kind verplicht
ter terechtzitting te verschijnen (art. 495a lid 1 Sv), dien(d)en de ouders voor de
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zitting te worden opgeroepen (art. 496 lid 1Sv), dien(d)en er inlichtingen over de
persoonlijkheid van het kind te worden ingewonnen (art. 494 lid 1 Sv), verscheen
en verschijnt het kind in principe voor één rechter – de kinderrechter –, tenzij het
om zeer ernstige delicten dan wel zeer ingewikkelde zaken gaat (art. 495 lid 1 Sv),
en moe(s)t het kind altijd een raadsman toegewezen krijgen (art. 489 lid 1 Sv).
Het pakket sancties is wel veranderd. De rechter kreeg in 1901 drie nieuwe, exclu-
sief voor kinderen bedoelde straffen tot zijn beschikking – de berisping, de
(geringe) geldboete en de tuchtschool – en kon daarnaast gebruik gaan maken van
de terbeschikkingstelling: een aparte opvoedingsmaatregel die inhield dat het kind
voor langere tijd naar een rijks- of particulier correctiehuis kon worden gestuurd.
In hoofdstuk 8 wordt uit de doeken gedaan welke sancties inmiddels deel uitmaken
van het jeugdstrafrecht. In hetzelfde hoofdstuk en in hoofdstuk 12 wordt duidelijk
dat de meeste jeugdsancties inmiddels bij lange na niet meer door de rechter wor-
den opgelegd, en wordt tevens besproken door wie nog meer jeugdsancties kunnen
worden opgelegd.
Ten slotte werd in een derde Kinderwet, de Kinderbeginselenwet, vastgelegd dat de
tenuitvoerlegging van maatregelen en sancties van de beide wetten zou worden
afgestemd op de bescherming en heropvoeding van minderjarigen.
Dit hoofdstuk schetst de ontwikkeling van het jeugdstrafrecht in Nederland in vier
fasen, waarbij de aandacht vooral zal gaan naar de vrijheidsbeneming: van een
zwaar accent op ingrijpen in het gezin in de eerste decennia van de vorige eeuw (1)
naar een sterk psychologiserende benadering van het gevaarlijke kind/het kind in
gevaar in het midden van de eeuw (2), waarnaast vanaf het midden van de jaren
zestig een proces van juridisering op gang komt (3). Ten slotte wordt sinds eind
vorige eeuw een tendens tot verharding zichtbaar, wat overigens niet betekent dat
de eerder ingezette ontwikkelingen en verworvenheden (geheel) aan de kant wor-
den geschoven (4). In de eerstvolgende paragraaf beschrijven we echter eerst de
achtergronden van de totstandkoming van de strafrechtelijke Kinderwet.

2.2 Heropvoeding

‘Onze kinderrechtspraak berust op een klaar en eenvoudig principe. Zij heeft alleen
op het oog: “het belang van het kind”. Zij vraagt alleen: op welke wijze kan ik van
dit kind, dat blijkbaar gevaar loopt naar den kelder te gaan, nog iets goeds terecht
brengen? Of liever: zoveel mogelijk goeds. Met vergelding, afschrikking en andere
theorieën houden wij ons bij kinderen niet meer bezig.’ (De Jongh, 1929, p. 25)

Doorgaans wordt de introductie van een apart jeugdstrafrecht in verband gebracht
met de Juvenile Court Act, die in 1899 werd aangenomen in Illinois (Tanenhaus,
2004). Het Amerikaanse voorbeeld heeft zeker extra inspiratie opgeleverd voor de
totstandkoming van de strafrechtelijke Kinderwet, getuige alleen al de belangstel-
ling die hiervoor in ons land bestond en de studiereizen die naar de Verenigde Sta-
ten werden gemaakt. Maar belangrijker was een initiatief dat tien jaar eerder veel
dichter bij huis werd genomen. Dat was de oprichting van de Internationale Krimi-
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nalistische Vereinigung (IKV) in 1889 door de Duitse jurist Von Liszt, zijn Belgi-
sche collega Prins en hun Nederlandse collega Van Hamel. De IKV verlangde
actieve staatsinterventie in de maatschappelijke verhoudingen en zij beschouwde
het strafrecht als een belangrijk sturingsinstrument (Groenhuijsen … Van der Lan-
den, 1990; Radzinowicz, 1991). Haar koers wordt aangeduid als de Moderne Rich-
ting in het strafrecht. De Klassieke Richting, die heel lang onze wetgeving en recht-
spraak had bepaald, ging uit van een terughoudende overheid, geheel passend in
het beeld van de nachtwakersstaat. Voor haar stonden rechtszekerheid voor het
individu en proportionele vergelding van misdadig gedrag voorop. De Moderne
Richting was daarentegen de vertolker bij uitstek van het nieuwe geloof in de
maakbaarheid van individu en maatschappij. Zij zag het strafrecht als instrument
voor maatschappelijke doelen. Zij stelde tegenover het primaat van de rechtszeker-
heid het belang van maatschappelijke beveiliging. Zij benadrukte dat de reactie op
misdadig gedrag niet zozeer zou moeten vergelden wat was misdaan, maar eerst en
vooral toekomstig crimineel gedrag zou moeten voorkomen.
De Moderne Richting had veel vertrouwen in de nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten omtrent de mens en de samenleving. Men vatte delinquentie op als een symp-
toom van gebrekkig sociaal functioneren, veroorzaakt door biologische en/of maat-
schappelijke factoren, overwegend volgens de op dat moment in ons land populaire
degeneratietheorie van Lombroso (Draaisma, 1995; Weijers, 1996). Men had de
overtuiging dat misdadig gedrag in hoge mate werd bepaald buiten de wil van het
individu. Het klassieke beginsel van de persoonlijke verantwoordelijkheid en het
daarmee verbonden principe van de schuld achtte men irrelevant voor een juist
begrip en vooral voor een adequate aanpak van criminaliteit. De Moderne Richting
zag het delinquente kind als een product van erfelijkheid en milieu, samengebald in
de begrippen ‘degeneratie’ en ‘verwaarlozing’.
De uitspraak van de bekende kinderrechter De Jongh in 1929 drukt precies het
denken van de Moderne Richting uit: men wilde ‘zoveel mogelijk goeds’ maken
van het kind dat ‘blijkbaar gevaar [liep] naar den kelder te gaan’. De klassieke
beginselen van vergelding, proportionaliteit en schuld werden daarbij vooral als
hinderlijk en onhandig beschouwd (Van Sloun, 1988). Toch moet de strafrechte-
lijke Kinderwet zeker niet alleen tegen deze ideologische achtergrond worden
gezien. Dan zouden we ook de samenhang met de civiele Kinderwet uit het oog
verliezen. Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het streven om kinde-
ren die in bijzonder ongunstige omstandigheden opgroeiden bij hun ouders weg te
halen en hen te heropvoeden, van oudere datum is en ergens anders vandaan komt,
en ook een andere oriëntatie heeft. Dit streven moet niet primair in een andere
opvatting over de Staat en het strafrecht worden gelokaliseerd, maar eerder in de
praktijk, dat wil zeggen in de praktische ontwikkeling die in de voorafgaande
decennia had plaatsgevonden. Dit wordt wel aangeduid als het ontstaan van een
‘wereld van de heropvoeding’ (Dekker, 1985, p. 146; Bac, 1999, p. 21; Trépanier,
1999).
Daarmee wordt gedoeld op het feit dat er in de loop van de negentiende eeuw tal-
loze instellingen waren verrezen voor kinderen met wie de ouders zich geen raad
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wisten, maar ook aparte gevangenissen voor jeugdige delinquenten, gestichten voor
verwaarloosde kinderen en tehuizen voor zwervende kinderen, kleine bedelaars en
daklozen (Groenveld e.a., 1997). De eerste jeugdgevangenis voor jongens werd
geopend in 1833 in Rotterdam op initiatief van het tien jaar eerder opgerichte
Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Alleen al voor criminele
kinderen werden in de loop van de negentiende eeuw in ons land tien gestichten
gebouwd, terwijl de capaciteit toenam van zo’n 100 plaatsen halverwege de eeuw
naar ruim 850 plaatsen rond de eeuwwisseling (Leonards, 1995). Naar het voor-
beeld van das Raue Haus in Hamburg (1833) en Mettray in Tours (1840) werd de
inrichting als verlicht alternatief voor een tekortschietende opvoeding in gezin en
gemeenschap beschouwd én als humaan alternatief voor de harde aanpak van (vol-
wassen) misdadigers.
Hier, in de praktijk van het inrichtingswerk in de negentiende eeuw, vinden we de
vroegste en krachtigste bron van het streven om kinderen die problemen veroor-
zaakten of in de problemen zaten, weg te halen uit het gezin en over te brengen
naar een inrichting voor hun heropvoeding. Men streefde ernaar de kinderen ook
zo lang mogelijk uit hun verderfelijke omgeving weg te houden, zoals het volgende
citaat uit de brief van de directeur van het Huis van Verbetering en Opvoeding in
Alkmaar op een gratieverzoek door een vader uit 1868 illustreert:

‘De jongen is nu drie jaar in het gesticht. Zijn gedrag was doorgaans goed, en zijn
vorderingen in de schoenmakerij laten niets te wensen over. Hij heeft echter nog
grote behoefte aan verder onderricht, met name in de lagere school. Naar aard is hij
nog vrij wuft en speelziek.’ (Antwoord van de directeur van het Huis van Verbete-
ring en Opvoeding in Alkmaar op een gratieverzoek (1868), geciteerd in Leonards
(1995, p. 223))

Eenmaal binnen in een heropvoedingsinstelling hield men de jongeren meestal tot
hun meerderjarigheid vast. Typerend voor de koers ‘weg van het ziekmakende
gezin’ was onder meer het feit dat in de jeugdgevangenis het gebruikelijke stelsel
van ‘afslag’ – vermindering van straftijd op basis van goed gedrag – ontbrak. Men
zag welbewust af van dit pedagogische element, omdat men deze kinderen zo lang
mogelijk wilde weghouden uit het ouderlijk milieu. Het is opvallend dat we dit sys-
teem nog steeds hebben, zelfs ondanks een voorstel tot verandering begin jaren
tachtig (zie par. 2.5).
Bezien vanuit de dominante Europese strafrechttraditie betekende de invoering van
een apart jeugdstrafrecht in ons land, met zijn relativering van de principes van
proportionaliteit en schuld, met zijn oriëntatie op verbetering en zijn combinatie-
mogelijkheden van welzijn en straf, een belangrijke aantasting van het klassieke
strafrechtelijke denken. Maar vergeleken met het Amerikaanse voorbeeld van 1899,
met zijn diffuse status-offences – ongewenst gedrag, zoals op straat rondhangen, dat
alleen bij kinderen onder de strafwet komt te vallen – en zijn vrijwel onbegrensde
interventiearsenaal in handen van de kinderrechter, is de invoering van een apart
jeugdstrafrecht in ons land twee jaar later slechts een bescheiden modernisering die
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binnen de marges van de continentale Europese strafrechttraditie bleef. Typerend
daarvoor is dat er in 1901 wel een pakket van Kinderwetten tot stand kwam, maar
dat er toen, evenmin als later, één Jeugdwet is gekomen. In ons land bleef de reac-
tie op jeugddelinquentie onderdeel van het strafrecht in plaats van onderdeel te
worden van een algemeen jeugdbeschermingsrecht. Daar is de afgelopen eeuw ove-
rigens wel meerdere malen voor gepleit (met name Van de Werk, 1937; Rood-de
Boer, 1962). Vele kinderrechters hebben ook zowel het civiele als het jeugdstraf-
recht beoefend, maar het formele onderscheid tussen civiele en strafrechtelijke pro-
cedures en instituties is in ons land de afgelopen eeuw gehandhaafd (zie hoofdstuk
4).

2.3 Niet het delict maar de toekomst van het kind

‘Het verwaarloosd zijn is de mesthoop die moet worden weggeruimd; het strafbare
feit is de vieze lucht die verraadt dat er onreinheid is.’ (Boissevain, 1894, p. 38)

De gemeenschappelijke kern van de Kinderwetten was dat de rechter vergaand
moest kunnen ingrijpen als er een vermoeden was dat een kind in de goot dreigde
te belanden. Voor de strafrechtelijke Kinderwet betekende dit dat niet het delict de
leidraad diende te zijn, maar de toekomst van het kind. Daarom diende het kind
aanwezig te zijn op de zitting en diende het kind daar ook beschermd te worden
tegen extra schade die zou kunnen worden toegebracht door publiciteit rondom de
zaak. Daarom wilde men de ouders op de zitting zien, diende er altijd een raads-
man te worden toegevoegd, en werden maatregelen en straffen ontworpen die uit-
zicht boden op verbetering. Vergelding had in die optiek geen plaats, omdat men
meende dat dat de kans zou vergroten op verharding en verergering van de proble-
matiek van het kind.
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer in juni 1900
maakte de toenmalige minister van Justitie, Cort van der Linden, duidelijk dat het
hem niet zozeer ging om het delict dat een kind had gepleegd. Het delict moest
slechts worden beschouwd als aanleiding om in te grijpen of, zoals Boissevain, een
van de bekende auteurs over dit onderwerp, het formuleerde: ‘Het strafbare feit is
de vieze lucht die verraadt dat er onreinheid is.’ Ook de keuze tussen straf en maat-
regel diende te worden bepaald door de inschatting van het gewenste effect bij het
kind en niet door diens schuld en verantwoordelijkheid. ‘Niet de ernst der vergrij-
pen zelf is een criterium tusschen straf en opvoeding maar de oorzaak, waaruit zij
ontstonden’, aldus Cort van der Linden in zijn memorie van antwoord (De Vries
& Van Tricht, 1905, p. 1061).

Een moderne aanpak bracht in zijn ogen ook mee dat de rechter niet langer gebon-
den moest zijn aan leeftijdsgrenzen. Op de vraag vanuit de Kamer of dat ook kon

1 Zie voor een uitvoerige analyse van het parlementaire debat en het voorafgaande debat
in kringen van Nederlandse juristen Weijers, 2000, p. 60 e.v.
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betekenen dat heel jonge kinderen voor de rechter zouden moeten verschijnen, ant-
woordde de minister: ‘dat het vaak wenschelijk zal zijn – niet dat ze gestraft wor-
den, maar dat zij aan een dwangopvoeding worden onderworpen’ (De Vries & Van
Tricht, 1905, p. 15). Hij sloot niet uit dat dat zelfs al bij peuters van tweeënhalf
het geval kon zijn. De introductie van de Kinderwetten betekende dan ook dat de
ondergrens, die nog maar kort tevoren met de invoering van het Wetboek van
Strafrecht in 1886 op 10 jaar was gesteld, werd losgelaten. Opvallend genoeg wer-
den in dezelfde periode in omringende landen als Frankrijk en België juist wel leef-
tijdsgrenzen ingevoerd. (Hoewel voor herinvoering van een benedengrens in ons
land al ten minste vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw door gezaghebbende
juristen werd gepleit, zoals De Bie (1930) en Van Bemmelen (1932), zou het tot
1965 duren voordat die weer werd ingevoerd.)
De rechter moest het kind dat over de schreef ging, weg kunnen laten halen bij de
ouders, zelfs al betrof het nog maar een peuter, en het elders opnieuw laten opvoe-
den. Ingrijpen in het gezin in het belang van het kind, dat was zoals gezegd de
gezamenlijke kern van beide Kinderwetten. Die consensus gold overigens niet
alleen voor ons land (Dekker, 1985; Noordman, 1994; Leonards, 1995; Weijers,
1998, 1999). We zien een vergelijkbare ontwikkeling rond de eeuwwisseling in tal-
loze landen (Christiaens, 1999; Sutton, 1988; Oberwittler, 1996). Al op het
Tweede Internationaal Penitentiair Congres in Stockholm in 1878 werd algemeen
aanvaard dat delinquente kinderen niet moesten worden gestraft maar opgevoed
(Platt, 1977, p. 50). Overal werd de achtergrond gevormd door ‘de sociale kwestie’,
met name de constatering van verpaupering van gezinnen in de grote stad, en in
reactie daarop de roep om actief staatsoptreden (Rueschemeyer & Skocpol, 1996).
Onder de voorstanders van een dergelijke moderne aanpak van het verwaarloosde
kind heerste een ongebreideld geloof in de zegeningen van ‘dwangopvoeding’.2
Maar er ontbrak een idee wat dat zou moeten inhouden. Er was geen enkele oplei-
ding voor het personeel (terwijl er inmiddels bijvoorbeeld al een eeuw een onder-
wijzersopleiding bestond), er waren geen handboeken, laat staan dat er enige vorm
van onderzoek bestond ter ondersteuning van een bepaalde aanpak, en er was een
bonte mengelmoes aan ervaringen en inzichten, waarbij de discussie overigens
geheel werd gedomineerd door juristen. In feite was er verschil van mening en
bestond er verwarring over de meest elementaire beginselen van pedagogische bij-
sturing en heropvoeding. De pedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en de
jeugdpsychiatrie stonden overigens nog in de kinderschoenen (De Goei, 1992;
Weijers, 2002).
Illustratief zijn de discussies over de schoolstraf en de lijfstraf. Professor G.A. van
Hamel, een van de bekendste pioniers op dit gebied, grote man van de IKV en
oprichter van Pro Juventute, behoorde tot de pleitbezorgers van inschakeling van
de school bij de bestrijding van de jeugdcriminaliteit, door kinderen daar straf te
geven en voor straf vast te houden. Hij haalde zich felle kritiek van de kant van de

2 Interessant is overigens de kritiek van de oppositie, met name verwoord door De
Savornin Lohman, zie Weijers, 1998, 2000.
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